PRESENTACIÓ DE LLUÍS JOU i MIRABENT
Sitges, 1 d’agost de 1955
1.- Formació acadèmica
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1977 i
Notari per oposició el 1983.
2.- Activitat professional
Com a notari ha exercit a Belmonte de Miranda (Astúries) entre 1983 i 1985, a
Calafell, (1985/1995) i, des de 1995, a Barcelona. Des de 2005 és, a més, arxiver de
protocols de Barcelona.
Ha estat professor col·laborador de Dret civil a la UB, on ha impartit docència des del
curs 1986- 1987 fins al curs 2015-2016 de manera ininterrompuda en pràctiques i
teòrica de l’assignatura troncal de Dret civil i l’optativa de Dret notarial. També ha
impartit docència en cursos de postgrau a les universitats de Barcelona, Pompeu
Fabra, Internacional de Catalunya i Ramon Llull i dictat ponències sobre matèries de
dret civil en diversos cursos de formació organitzats per col·legis professionals del
món del Dret a Catalunya. Ha intervingut com a ponent a congressos i jornades
sobre Dret civil català.
És autor d’uns quaranta articles, capítols de llibre i llibres en matèries de Dret civil i
Dret lingüístic.
Ha participat a les comissions tècniques oficials redactores dels projectes de llei de
censos (1990), del Codi de Successions (1991), de la Llei de potestat del pare i de la
mare (1993) i del Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya (2005-2006). Ha format
part de l’Observatori de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya (2003-2010) i en
forma part novament des de 2016. Entre 1993 i 1997 va formar part de la Comissió
Jurídica Assessora. Aquesta tasca de conjunt en la promoció del Dret català, civil i
lingüístic, amb el premi Justícia de Catalunya, concedit per la Generalitat el 2007.
3.- Experiència pública
Va ser secretari de l’Àrea de Dret del II Congrés Internacional de Llengua Catalana
(1985-1986).
Ha ocupat càrrecs a la Junta Directiva del Col·legi de Notaris de Catalunya com a
censor (1988/1993) i vicedegà (2005/2008).
Ha estat director general de Política Lingüística de la Generalitat (1996/2003).
És acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
des de 2008 i actualment n’és el President.
És membre de l’Institut d’Estudis Catalans des de 2016.
4.- Experiència en entitats culturals
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Des de 1993 és membre de la Fundació Noguera (www.fundacionoguera.com),
fundació privada instituïda per Raimon Noguera de Guzmán que té per objecte
contribuir a la conservació de la documentació notarial i la difusió del seu contingut
com a eina d’investigació històrica i des de 1996 n’és el secretari.
Des de 2006 és patró i secretari de la Fundació Stäpmpfli
(www.fundaciostampfli.org), fundació privada instituïda per Peer i Anna Maria Stämpfli per a
promoure la presència a Sitges de l’Art contemporani internacional.
Des de 2008 és membre del Patronat de la Fundació Pau Casals
(www.paucasals.com) fundació instituïda per Pau i Marta Casals que té per finalitat
conservar la memòria i difondre el llegat humà i musical del mestres Pau Casals i
atendre la casa museu de Vil·la Casals, del Vendrell.
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